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UCHWAŁA NR XLII/365/10 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

  
 z dnia 23 lutego 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bujny w Gminie Wola Krzysztoporska 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), w 
związku z uchwałą nr XX/183/2008 Rady Gminy 
Wola Krzysztoporska z dnia 10 czerwca 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym 
Bujny w Gminie Wola Krzysztoporska, Rada Gmi-
ny Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne  
 
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
geodezyjnym Bujny w Gminie Wola Krzysztopor-
ska, zwany dalej planem, obejmuje obszar wyzna-
czony przez: od północy – granicę Gminy Wola 
Krzysztoporska, od wschodu – wschodnią granicę 
dz. 786 obręb Bujny, od południa – linię wyzna-
czoną w odległości 420 m od granicy Gminy Wola 
Krzysztoporska, od zachodu - zachodnią linią roz-
graniczającą drogi dz. 505 i 498 obręb Bujny, 
przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.  

2. W planie nie określa się:  
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej - ze wzglę-
du na brak takich obiektów i dóbr kultury;  

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na 
brak takich terenów i obiektów;  

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów - ze 
względu na brak potrzeby takiego zagospoda-
rowania;  

4) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości - ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów;  

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej - ze względu 
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;  

6) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich obszarów;  

7) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
m² - ze względu na brak potrzeby wyznaczania 
takich terenów;  

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych - ze względu na brak potrzeby wyzna-
czania takich terenów;  

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych - ze względu na brak takich pomników i 
ich stref ochronnych.  

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;  
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-

czająca część terenu, na której dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych części budynków; li-
nia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzym-
sów, okapów, zadaszeń nad wejściami do bu-
dynków, elementów odwodnienia, zdobień 
elewacji i innych podobnych elementów;  

3) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczal-
na linia zabudowy, na której musi być usytu-
owana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany 
budynku i określonych w ustaleniach planu 
budowli; linia ta nie dotyczy przejść i przejaz-
dów bramowych na poziomie terenu;  

4) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;  
5) obiekty nadawczo- odbiorcze telekomunikacji - 

należy przez to rozumieć obiekty służące do 
nadawania, odbioru lub transmisji informacji 
za pomocą fal radiowych, optycznych lub in-
nych środków wykorzystujących energię elek-
tromagnetyczną takie jak stacje bazowe telefo-
nii komórkowej, nadajniki telewizyjne, radio-
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stacje, anteny telewizyjne i satelitarne, a także 
obiekty do nich podobne;  

6) obszar zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym 
obrysem ścian zewnętrznych w jego lub ich 
rzucie o największej powierzchni;  

7) parking dla rowerów – miejsce postojowe lub 
ich zgrupowanie przeznaczone na postój rowe-
rów;  

8) parking samodzielny jednopoziomowy – jed-
nokondygnacyjna budowla lub budynek prze-
znaczony do przechowywania samochodów;  

9) parking samodzielny wielopoziomowy – wielo-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów, w 
którym podstawowej funkcji parkingowej mo-
że towarzyszyć funkcja uzupełniająca;  

10) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie;  

11) przeznaczenie podstawowe terenu – część prze-
znaczenia terenu, która dominuje na danym te-
renie;  

12) przeznaczenie uzupełniające terenu – część prze-
znaczenia terenu, która uzupełnia lub wzboga-
ca przeznaczenie podstawowe w sposób okre-
ślony w ustaleniach planu;  

13) sieci uzbrojenia terenu – przewody wodociągo-
we i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, 
linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elek-
troenergetycznej, oraz inne podobne przewody, 
wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funk-
cjonowania;  

14) punkt szczególny – obiekt małej architektury 
jak: pomnik, rzeźba, fontanna i inny, który sku-
pia uwagę obserwatorów;  

15) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny sze-
reg drzew, którego przerwanie dopuszcza się 
na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu 
do terenu;  

16) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczona symbolem.  

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu:  
1) granice obszaru objętego planem;  
2) linie rozgraniczające tereny;  
3) symbole terenów;  
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5) obowiązujące linie zabudowy;  
6) punkt szczególny;  
7) szpaler drzew;  
8) obszar otuliny wzdłuż lasu.  

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały.  

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji in-
westycji, zapisanych w planie, z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 3 do uchwały.  

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie prze-
znaczenia terenu:  
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – na-

leży przez to rozumieć jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub zespół takich budyn-
ków, wraz z obiektami towarzyszącymi nie na-
leżącymi do innej kategorii przeznaczenia tere-
nu, w tym budynkami gospodarczymi;  

2) zabudowa zagrodowa - należy przez to rozu-
mieć w szczególności budynki mieszkalne jed-
norodzinne, budynki gospodarcze lub inwen-
tarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospo-
darstwach leśnych;  

3) mieszkania towarzyszące – należy przez to ro-
zumieć części budynków niemieszkalnych, w 
których znajdują się nie więcej niż 2 mieszka-
nia;  

4) handel detaliczny małopowierzchniowy – nale-
ży przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży 
detalicznej, przystosowane do przyjmowania 
klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej 
niż 400 m2 oraz punkty sprzedaży zakładów, 
gier losowych, loteryjnych i zakładów sporto-
wych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nie 
należącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem stacji paliw;  

5) gastronomia – należy przez to rozumieć restau-
racje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie inter-
netowe, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, 
obiekty służące działalności kateringowej, a 
także obiekty do nich podobne nie należące do 
innej kategorii przeznaczenia terenu;  

6) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, 
kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, krę-
gielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podobne 
nie należące do innej kategorii przeznaczenia 
terenu;  

7) obiekty upowszechniania kultury – należy przez 
to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediate-
ki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, 
kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzy-
szącymi, a także obiekty do nich podobne nie 
należące do innej kategorii przeznaczenia tere-
nu;  

8) obiekty imprez plenerowych – należy przez to 
rozumieć obiekty przystosowane do organizo-
wania imprez poza budynkami, w tym amfite-
atry, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także 
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nych kategorii przeznaczenia terenu;  

9) obiekty kongresowe i konferencyjne – należy 
przez to rozumieć obiekty kongresowe i konfe-
rencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, 
nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia 
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terenu;  
10) obiekty hotelowe – należy przez to rozumieć 

budynki niemieszkalne zakwaterowania tury-
stycznego, w tym: hotele, motele, pensjonaty, 
gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;  

11) kempingi;  
12) biura – należy przez to rozumieć budynki lub 

ich części, w których prowadzi się działalność 
związaną z zarządzaniem, działaniem organiza-
cji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, 
projektowaniem, obsługą nieruchomości, wy-
najmem, pośrednictwem, prowadzeniem inte-
resów, pracami badawczo-rozwojowymi, ar-
chiwizowaniem, działalnością wydawniczą, re-
klamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesy-
łaniem informacji, informatyką, przygotowywa-
niem programów telewizyjnych i radiowych, 
przyjmowaniem przesyłek, administracją, wy-
miarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną 
narodową, policją, strażą pożarną i służbami 
ochrony, reprezentowaniem państw, instytu-
cjami międzynarodowymi, konserwacją i na-
prawą maszyn biurowych, a także podobną 
działalność, której nie prowadzi się w budyn-
kach lub ich częściach należących do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;  

13) usługi drobne – należy przez to rozumieć punk-
ty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fo-
tograficznych, introligatorskich, poligraficznych, 
jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycz-
nych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślu-
sarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów 
użytku osobistego i użytku domowego, studia 
wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, 
gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i 
wypożyczania przedmiotów ruchomych, a tak-
że obiekty do nich podobne nie należące do 
innej kategorii przeznaczenia terenu;  

14) produkcja drobna – należy przez to rozumieć 
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem 
działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lo-
dziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym 
podobne, w tym obiekty przystosowane do 
przyjmowania klientów, wraz z obiektami to-
warzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przeznacze-
nia terenu;  

15) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć 
przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki 
zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, za-
kłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodaw-
stwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, 
a także obiekty do nich podobne nie należące 
do innej kategorii przeznaczenia terenu;  

16) pracownie medyczne - należy przez to rozu-
mieć pracownie diagnostyki medycznej, prote-
tyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie 

ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku 
kostnego, a także obiekty do nich podobne, nie 
należące do innej kategorii przeznaczenia tere-
nu;  

17) żłobki;  
18) obiekty lecznictwa zwierząt;  
19) edukacja – należy przez to rozumieć przedszko-

la i szkoły wraz z obiektami towarzyszącymi, z 
wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do 
nich podobne, nie należące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu;  

20) obiekty kształcenia dodatkowego – należy przez 
to rozumieć obiekty, w których prowadzone 
jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, 
w tym kursy i szkolenia, oraz działalność wspo-
magająca proces nauczania, wraz z obiektami 
towarzyszącymi, a także obiekty do nich po-
dobne, w tym szkoły, nie należące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;  

21) zieleń parkowa;  
22) skwery;  
23) place zabaw;  
24) terenowe urządzenia sportowe – należy przez 

to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania 
sportu wraz z obiektami towarzyszącymi nie 
należącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;  

25) łąki rekreacyjne;  
26) wody powierzchniowe - należy przez to rozu-

mieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związanymi 
z nimi obszarami, w tym służącymi do przenie-
sienia wód powodziowych, budowle hydro-
techniczne, z wyjątkiem nabrzeży i bulwarów, a 
także obiekty do nich podobne, nie należące do 
innej kategorii przeznaczenia terenu;  

27) ulice;  
28) drogi wewnętrzne;  
29) ciągi piesze;  
30) ciągi rowerowe;  
31) ciągi pieszo-rowerowe;  
32) place;  
33) obiekty do parkowania;  
34) drobne obiekty telekomunikacyjne – należy przez 

to rozumieć kontenery telekomunikacyjne, sza-
fy kablowe, kabiny telefoniczne, infokioski, a 
także obiekty do nich podobne, nienależące do 
innej kategorii przeznaczenia terenu;  

35) wytwarzanie energii cieplnej;  
36) stacje transformatorowe;  
37) stacje gazowe;  
38) obiekty infrastruktury wodociągowej – należy 

przez to rozumieć studnie publiczne, urządze-
nia służące do magazynowania wód, pom-
pownie wód, hydrofornie, urządzenia regulują-
ce ciśnienie wody, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;  

39) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy 
przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyj-
nych służących do wprowadzania ścieków do 
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wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i 
oczyszczające ścieki oraz przepompownie ście-
ków, a także obiekty do nich podobne nienale-
żące do innej kategorii przeznaczenia terenu.  

2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i 
urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom 
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.  

3. Ustala się następujące grupy kategorii 
przeznaczenia terenu:  
1) usługi 1 - grupa obejmuje następujące kategorie:  
 a) biura,  
 b) usługi drobne,  
 c) poradnie medyczne wyłącznie jako gabinety 

lekarskie i gabinety paramedyczne,  
 d) pracownie medyczne wyłącznie jako pra-

cownie protetyki stomatologicznej i orto-
doncji;  

2) usługi 2 - grupa obejmuje następujące kategorie:  
 a) handel detaliczny mało powierzchniowy,  
 b) gastronomia,  
 c) biura,  
 d) obiekty upowszechniania kultury,  
 e) żłobki,  
 f) usługi drobne,  
 g) poradnie medyczne,  
 h) pracownie medyczne,  
 i) obiekty lecznictwa zwierząt;  
3) zieleń rekreacyjno-sportowa - grupa obejmuje 

następujące kategorie:  
 a) zieleń parkowa,  
 b) skwery,  
 c) place zabaw,  
 d) terenowe urządzenia sportowe,  
 e) łąki rekreacyjne;  
4) infrastruktura drogowa - grupa obejmuje na-

stępujące kategorie:  
 a) drogi wewnętrzne,  
 b) ciągi piesze,  
 c) ciągi pieszo-rowerowe,  
 d) ciągi rowerowe,  
 e) place,  
 f) obiekty do parkowania;  
5) obiekty infrastruktury technicznej - grupa obej-

muje następujące kategorie:  
 a) stacje transformatorowe,  
 b) stacje gazowe,  
 c) obiekty infrastruktury wodociągowej,  
 d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej,  
 e) drobne obiekty telekomunikacyjne.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  
 
§ 5. Obowiązują następujące ustalenia do-

tyczące kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:  
1) wysokość obiektów budowlanych nie może być 

większa niż 25 m;  
2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 

się wyłącznie, jako wolno stojące lub bliźniacze;  

3) dopuszcza się nośniki reklamowe wyłącznie na 
elewacjach budynków usługowych;  

4) powierzchnia nośników reklamowych, o których 
mowa w pkt 3, nie może być większa niż 5 m²;  

5) zakazuje się stosowania pokrycia elewacji w for-
mie: paneli z tworzyw sztucznych, blachy oraz 
niewykończonych ścian konstrukcyjnych i osło-
nowych wykonanych z: pustaków ceramicz-
nych, bloczków betonowych, gazobetonowych, 
itp.;  

6) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w formie be-
tonowych prefabrykatów i przęseł;  

7) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych 
i wolno stojących budynków gospodarczych;  

8) wyznacza się wzdłuż trasy radiolinii relacji Sta-
cja Linii Radiowych Majków Średni o współ-
rzędnych geograficznych N 51° 26’ 15,2” E 19° 
36’ 20,6” – Stacja Linii Radiowych Dobromierz 
(woj. świętokrzyskie) o współrzędnych geogra-
ficznych N 51° 59’ 58,8” E 19° 55’ 29,7” pas 
ochronny o szerokości 100 m (po 50 m od osi ra-
diolinii), w obrębie którego ogranicza się wyso-
kość zabudowy do 25 m npt.  

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia do-
tyczące ochrony i kształtowania środowiska i kra-
jobrazu oraz ochrony przyrody:  
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16MN i 17MN należą do terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z prze-
pisami dotyczącymi ochrony środowiska, w za-
kresie ochrony przed hałasem;  

2) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwar-
dzonych obowiązuje urządzenie zieleni, w tym 
zimozielonej;  

3) zakazuje się wznoszenia budynków i budowli w 
obszarze otuliny wzdłuż lasu, o szerokości 20 
m, wyznaczonym na rysunku planu.  

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia do-
tyczące scalania i podziału nieruchomości:  
1) dopuszcza się podział oraz scalanie i podział nie-

ruchomości;  
2) powierzchnia działki budowlanej dla każdego bu-

dynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może 
być mniejsza niż:  

 a) 1000 m² dla budynku wolno stojącego,  
 b) 700 m² dla budynku w zabudowie bliźnia-

czej, z zastrzeżeniem pkt 3;  
3) dopuszcza się wydzielenie działki o mniejszej 

powierzchni, pod warunkiem gdy jej wydzielenie 
służy powiększeniu innej działki budowlanej;  

4) szerokość frontu działki budowlanej dla każde-
go budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie 
może być mniejsza niż:  

 a) 20 m dla budynku wolno stojącego,  
 b) 16 m dla budynku w zabudowie bliźniaczej, z 

zastrzeżeniem pkt 5;  
5) dopuszcza się wydzielenie działki o mniejszych 

szerokościach frontów, pod warunkiem, gdy jej 
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wydzielenie służy powiększeniu innej działki 
budowlanej.  

§ 8. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wy-
łącznie od terenów przyległych ulic lokalnych, do-
jazdowych i wewnętrznych.  

2. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące parkowania pojazdów:  
1) obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych towarzyszące poszczególnym 
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w 
liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaź-
nikami:  

 a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– 2 miejsca postojowe na 1 budynek miesz-
kalny jednorodzinny,  

 b) dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego – 20 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni sprzedaży,  

 c) dla gastronomii i rozrywki – 15 miejsc posto-
jowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,  

 d) obiekty upowszechniania kultury – 10 miejsc 
postojowych na 1000 m² powierzchni użyt-
kowej,  

 e) dla biur – 15 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni użytkowej,  

 f) dla poradni i pracowni medycznych – 15 
miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni 
użytkowej,  

 g) dla edukacji i żłobków – 2 miejsca postojowe 
na 1 oddział,  

 h) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 15 
miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni 
użytkowej,  

 i) dla terenowych i krytych urządzeń sporto-
wych – 15 miejsc postojowych na 100 miejsc 
użytkowych, 

 j) dla obiektów hotelowych – 40 miejsc posto-
jowych na 100 pokoi hotelowych,  

 k) dla obiektów kongresowych i konferencyj-
nych - 15 miejsc postojowych na 1000 m2 
powierzchni użytkowej; 

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, na-
leży sytuować na terenie i na działce budowla-
nej, na których usytuowany jest obiekt, które-
mu te miejsca towarzyszą;  

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe nad-
ziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

4) parkingi samodzielne wielopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie na terenie 21U.  

§ 9. 1. Obowiązują następujące ustalenia do-
tyczące systemów infrastruktury technicznej:  
1) dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;  
2) realizacja układu komunikacyjnego powinna 

obejmować budowę, przebudowę lub moderni-
zację sieci uzbrojenia terenu;  

3) przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazo-
ciągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci te-
lekomunikacyjnej i elektroenergetycznej do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne lub usy-

tuowane w konstrukcji drogowych obiektów in-
żynierskich.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowią-
zuje:  
1) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodo-

ciągowej z zastrzeżeniem pkt 2;  
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywi-

dualnych ujęć wody do czasu realizacji sieci;  
3) budowa sieci wodociągowej w układach pier-

ścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy 
wody do odbiorców i zabezpieczenie przeciw 
pożarowe.  

3. W zakresie odprowadzania ścieków ko-
munalnych obowiązuje:  
1) odprowadzenie ścieków komunalnych wyłącz-

nie siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem 
pkt 3;  

2) dopuszcza się budowę przepompowni ścieków 
zlokalizowanej na terenie oznaczonym na ry-
sunku planu symbolem 27K;  

3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się odprowadzenie ścieków wyłącznie 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych.  

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych obowiązuje:  
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

dopuszcza się siecią kanalizacji deszczowej, z 
zastrzeżeniem pkt 2;  

2) obowiązek stosowania rozwiązań technicznych 
służących zatrzymaniu wód opadowych i rozto-
powych w obrębie posesji;  

3) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe i roztopowe terenów zabudowanych i 
utwardzonych;  

4) dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych 
oraz pompowni wód opadowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, dotyczącymi obiektów 
budowlanych, które mogą stanowić źródło że-
rowania ptaków;  

5) usunięcie z wód opadowych i roztopowych 
substancji określonych w przepisach szczegól-
nych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urzą-
dzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na te-
renie własnym inwestora;  

6) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 5;  

7) należy przeprowadzić modernizację cieków i 
rowów będących odbiornikami wód opado-
wych;  

8) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-
rządzić dokumentację techniczną, zawierającą 
sposób jej odbudowy;  

9) wzdłuż górnych krawędzi skarp brzegów cieków 
i otwartych rowów melioracyjnych obowiązek 
pozostawienia wolnego od zabudowy i nasa-
dzeń, pasa terenu o szerokości min. 2,5 m umoż-
liwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych.  
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5. W zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązu-
je:  
1) zaopatrzenie w gaz dopuszcza się z sieci gazo-

wej, z zastrzeżeniem pkt 2;  
2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się 

zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorni-
ków.  

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło obowią-
zuje:  
1) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła 

o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;  
2) dopuszcza się stosowanie nowoczesnych wy-

sokosprawnych źródeł ciepła opalanych pali-
wem stałym;  

3) dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycz-
nej i odnawialnych źródeł energii do celów 
grzewczych.  

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną obowiązuje:  
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej;  
2) dopuszcza się budowę stacji transformatoro-

wych wykonanych w zależności od sposobu 
zagospodarowania terenów, jako obiekty wol-
nostojące lub wbudowane;  

3) dopuszcza się budowę stacji transformatoro-
wych na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 25E i 26E;  

4) zakaz lokalizacji stacji transformatorowych słu-
powych.  

8. W zakresie telekomunikacji obowiązuje:  
1) zakaz lokalizacji wolno stojących anten i stacji 

bazowych telefonii komórkowej;  
2) dopuszcza się obiekty nadawczo-odbiorcze tele-

komunikacji.  
9. W zakresie gromadzenia i usuwania od-

padów obowiązują zasady określone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego.  

§ 10. Następujące tereny ustala się jako ob-
szary przeznaczone na cele publiczne: 1KDL, 2KDL, 
3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDD, 9KDD, 
10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 
16KDD, 22ZP, 23ZP, 24ZP, 25E, 26E i 27K.  

§ 11. Określa się wysokość stawki procen-
towej, na podstawie której ustala się opłatę, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla:  
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 19U, 20U i 21U na 15%;  
2) terenów wymienionych w § 10 na 1%;  
3) pozostałych terenów na 10%.  

 
Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów  
 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 15MN, 16MN i 17MN ustala się na

stępujące przeznaczenie:  
1) podstawowe:  
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
 b) place zabaw,  
 c) infrastruktura drogowa;  
2) uzupełniające:  
 a) usługi 1,  
 b) zabudowa zagrodowa.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) usługi 1 dopuszcza się wyłącznie jako lokale 

użytkowe w budynkach mieszkalnych jednoro-
dzinnych;  

2) zabudowę zagrodową dopuszcza się na terenie 
1MN, wyłącznie na działkach przez nią zajmo-
wanych;  

3) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, 
jak na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 4;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą 
istniejących budynków;  

5) wysokość budynków nie może być większa niż 
10 m;  

6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie 
może być większa niż 2;  

7) obowiązują dachy strome, o symetrycznych poła-
ciach, pokryte dachówką lub materiałem imitu-
jącym dachówkę o kącie nachylenia połaci da-
chowych od 25° do 45°;  

8) udział powierzchni obszaru zabudowanego w 
powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 40 %;  

9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 40% powierzchni działki 
budowlanej.  

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 18MN/U ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1) podstawowe:  
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
 b) usługi 2,  
 c) place zabaw,  
 d) infrastruktura drogowa;  
2) uzupełniające – obiekty infrastruktury technicz-

nej.  
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, 

jak na rysunku planu;  
2) wysokość budynków nie może być większa niż 

12 m;  
3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie 

może być większa niż 2;  
4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do 

45°, z zastrzeżeniem pkt 5;  
5) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowiązują dachy strome, o symetrycznych po-
łaciach, pokryte dachówką lub materiałem imi-
tującym dachówkę o kącie nachylenia połaci 
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dachowych od 25° do 45°;  
6) udział powierzchni obszaru zabudowanego w 

powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 40%;  

7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 40% powierzchni działki 
budowlanej.  

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 19U i 20U ustala się następujące 
przeznaczenie:  
1) podstawowe:  
 a) usługi 2,  
 b) produkcja drobna,  
 c) infrastruktura drogowa;  
2) uzupełniające – obiekty infrastruktury technicz-

nej.  
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) wyznacza się obowiązujące linie zabudowy jak 

na rysunku planu;  
2) powierzchnia użytkowa obiektów produkcji drob-

nej nie może być większa niż 200 m²;  
3) wysokość budynków nie może być większa niż 

12 m;  
4) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do 

45°;  
5) udział powierzchni obszaru zabudowanego w 

powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 60%;  

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 20% powierzchni działki 
budowlanej.  

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 21U ustala się następujące prze-
znaczenie:  
1) podstawowe:  
 a) usługi 2,  
 b) obiekty imprez plenerowych,  
 c) obiekty kongresowe i konferencyjne,  
 d) obiekty hotelowe,  
 e) kempingi,  
 f) edukacja,  
 g) obiekty kształcenia dodatkowego,  
 h) rozrywka,  
 i) infrastruktura drogowa;  
2) uzupełniające:  
 a) mieszkania towarzyszące,  
 b) wytwarzanie energii cieplnej,  
 c) obiekty infrastruktury technicznej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 

jak na rysunku planu;  
2) wysokość budynków nie może być większa niż 

15 m;  
3) obowiązują dachy o kącie nachylenia połaci do 

45°;  
4) udział powierzchni obszaru zabudowanego w 

powierzchni działki budowlanej nie może być 
większy niż 60%;  

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 20% powierzchni działki 
budowlanej. 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 22ZP, 23ZP i 24ZP ustala się 
następujące przeznaczenie:  
1) podstawowe - zieleń rekreacyjno-sportowa;  
2) uzupełniające:  
 a) ciągi piesze,  
 b) ciągi pieszo-rowerowe,  
 c) ciągi rowerowe,  
 d) obiekty infrastruktury technicznej,  
 e) wody powierzchniowe,  
 f) obiekty do parkowania.  

2. Na terenie 22ZP obowiązuje punkt szcze-
gólny, w miejscu wskazanym na rysunku planu.  

3. Obowiązuje szpaler drzew jak na rysunku 
planu.  

4. Obiekty do parkowania dopuszcza się 
wyłącznie, jako parkingi dla rowerów.  

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 25E i 26E ustala się następujące 
przeznaczenie - stacje transformatorowe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) lokalizacja stacji transformatorowych w postaci 

obiektów budowlanych;  
2) ustala się obowiązek dopasowania obiektów 

budowlanych do otaczającej zabudowy w za-
kresie elewacji, przekrycia dachem; 

3) wysokość obiektów budowlanych nie może być 
większa niż 5 m;  

4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 
stanowić co najmniej 5% powierzchni terenu;  

5) w przypadku niewykorzystania terenu w całości 
lub w części pod lokalizację stacji transformato-
rowych dopuszcza się włączenie terenu do są-
siadujących terenów.  

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 27K ustala się następujące prze-
znaczenie – obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.  

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) lokalizacja przepompowni ścieków w postaci 

obiektu podziemnego;  
2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi 

stanowić co najmniej 5% powierzchni terenu;  
3) w przypadku niewykorzystania terenu w całości 

lub w części pod lokalizację przepompowni 
ścieków dopuszcza się włączenie terenu do są-
siadujących terenów.  

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1KDL i 2KDL ustala się następu-
jące przeznaczenie – ulica.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 113 – 7148 – Poz. 899 
 
spodarowania terenu:  
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej – poszerzenie 

ulic istniejących poza granicami planu;  
2) szerokość w liniach rozgraniczających, jak na 

rysunku planu.  
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 3KDL, 4KDL, 5KDL i 6KDL ustala 
się następujące przeznaczenie – ulica.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej;  
2) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;  
3) obowiązują obustronne chodniki.  

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 7KDL ustala się następujące 
przeznaczenie – ulica.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej;  
2) szerokość w liniach rozgraniczających 17 m;  
3) obowiązują obustronne chodniki;  
4) obowiązuje jednostronny szpaler drzew jak na 

rysunku planu.  
§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 
12KDD, 13KDD, 14KDD i 16KDD ustala się następu-
jące przeznaczenie – ulica.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu:  
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;  
2) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 15KDD ustala się następujące 
przeznaczenie – ulica.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu:  
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej – poszerzenie 

ul. Granicznej istniejącej poza granicami planu;  
2) szerokość w liniach rozgraniczających, jak na 

rysunku planu.  
 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe  

 
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Wola Krzysztoporska.  
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego.  

 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska: 

Ryszard Olejnik 

  
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 113 – 7149 – Poz. 899 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLII/365/10 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 23 lutego 2010 r. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 113 – 7150 – Poz. 899,900 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XLII/365/10  
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 23 lutego 2010 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu.  

Do wyłożonego projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym Bujny w Gmi-
nie Wola Krzysztoporska nie wniesiono uwag.  

 
Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XLII/365/10  
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 23 lutego 2010 r. 
 

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych.  

§ 1. W obszarze objętym Planem przewidu-
je się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należącej do zadań własnych gminy 
służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspól-
noty, oraz określa się sposób ich realizacji oraz 
zasady finansowania.  

§ 2. Zgodnie z ustaleniami planu miejsco-
wego przewiduje się w szczególności budowę i 
rozbudowę dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, sieci oświetleniowej.  

§ 3. Ustala się, że inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej należącej do zadań własnych 
gminy będą mogły być finansowane:  

1) z budżetu gminy;  
2) ze środków własnych przedsiębiorstw działają-

cych w imieniu gminy;  
3) współfinansowane ze środków zewnętrznych, 

w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europej-
skiej;  

4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podsta-
wie zawartych porozumień;  

5) dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunal-
nych;  

6) innych środków zewnętrznych;  
7) poprzez udział inwestorów prywatnych w fi-

nansowaniu zadań publicznych w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego.  

§ 4. Ustala się, że udział finansowy gminy 
lub zainteresowanych podmiotów będzie przed-
miotem indywidualnych ustaleń w ramach po-
szczególnych zadań inwestycyjnych.  
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UCHWAŁA NR XLV/413/10 RADY MIASTA ZGIERZA 

  
 z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Zgierza 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Drodze gminnej stanowiącej własność 
Gminy Miasto Zgierz, położonej na terenie miasta 
Zgierza, oznaczonej numerami ewidencyjnymi dzia-
łek 23/1 i 24/11 w obrębie geodezyjnym 138, od-
chodzącej od ulicy Wincentego Witosa w kierunku 

północnym, nadaje się nazwę ulica Czesława Nie-
mena . Szczegółowy przebieg drogi określa mapa 
sytuacyjna stanowiąca załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pre-
zydentowi Miasta Zgierza.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 czerwca 2010 roku.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni 
oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego.  

 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Zgierza: 
Andrzej Mięsok 

 


